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RESUMO

O estudo, iniciado em junho de 2001 e
encerrado em maio de 2002, teve o objetivo

de analisar as relações entre a
organização do trabalho docente e a
introdução de novas tecnologias em
escolas da rede estadual de Campo

Grande, MS, inseridas no PROINFO. A
coleta abrangeu entrevistas semi-

estruturadas com a Diretoria de Tecnologia
Educacional da SED/MS e Direção do
Núcleo de Tecnologia Educacional de

Campo Grande, coleta dos projetos de
informatização das escolas estaduais.Das

oito escolas inseridas no Programa, sete
participaram da pesquisa. Foram

entrevistados diretores e coordenadores
pedagógicos, para o mapeamento geral da

comunidade escolar e condições
estruturais das escolas. Foram aplicados

questionários aos coordenadores dos
laboratórios de informática, professores e

alunos, e realizadas observações
estruturadas de aulas ministradas nesses

laboratórios. Os resultados apontam que
não houve alterações substanciais na

organização do trabalho docente. As ações
desenvolvidas nos laboratórios

enquadram-se, em duas vertentes: o seu
uso como “ferramenta” e como

“alfabetização informática”, com ênfase no
último. As políticas públicas à formação

continuada de professores não oferecem
ações e programas com as condições

adequadas para a participação efetiva dos
docentes, o que dificulta a ação docente

em laboratórios de informática.

PALAVRAS-CHAVE

informática educativa

PROINFO

trabalho docente

ABSTRACT

The study, launched in June 2001 and
finalized in May 2002 had as goal to analyze
the relationship between the work
organization of the teaching staff and the
introduction of new technologies in
government-run schools in Campo Grande,
MS, which belong to the PROINFO.  Data
gathering included semi-formal interviews
with the Directorship of Educational
Technology of the SED/MS and Chair of the
Educational Technology Unit in Campo
Grande, surveying of the projects for
introducing computing in the state schools.
Of the eight schools that belong to the
Program, seven took part in the research.
School principals and teaching staff
coordinators were interviewed toward a
general mapping of the school community
and the structural condition of the schools.
Questionnaires were applied to the
computing lab coordinators, teachers and
students, and structured observation of the
lessons which occur in these labs. There
were  no substantial changes in the
organization of the teaching staff work.
Actions taken in the labs can be seen as
part of two trends: use as “tool” and as
“computing literacy,” the latter being more
emphasized. Public policies geared to in-
job training of teachers need to offer actions
and programs with more suitable
conditions for the effective participation of
the teaching staff.
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1 INTRODUÇÃO

Este artigo relata resultados de uma investigação que analisou as relações

entre trabalho docente e tecnologia nas escolas da rede pública de ensino de Mato

Grosso do Sul. Trata-se de um corte retrospectivo, de 1997 a 2002. O estudo parte da

adesão da Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso do Sul (SED/MS) ao

Programa Nacional de Informática na Educação (PROINFO), em 1997, e à criação do

Plano Estadual de Informática na Educação, procurando resgatar as ações

desenvolvidas: a execução do “Curso de Especialização em Informática na Educação”,

realizado pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) em convênio

com a SED/MS, para formação dos agentes multiplicadores dos Núcleos de Tecnologia

de Educação do Estado (NTEs); a implementação dos NTEs e execução dos projetos

de informática em  escolas da rede Estadual de Ensino, inseridas no PROINFO.

O PROINFO é um programa educacional que visa à introdução de Novas
Tecnologias de informação e Comunicação na escola pública como
ferramenta de apoio ao processo ensino-aprendizagem. É uma iniciativa
do Ministério da Educação por meio da Secretaria de Educação a
Distância_SEED, criado pela Portaria n° 522, de 9 de abril de 1997,
sendo desenvolvido em parceria com os governos estaduais e alguns
municipais (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2002).

 Esse programa tem como meta a preparação de recursos humanos, em

duas modalidades: professores multiplicadores e os professores das escolas.

Os primeiros são especialistas em capacitação de professores para o uso da

telemática em sala de aula e os segundos, os professores do ensino fundamental

e médio que irão trabalhar essas tecnologias nas escolas. Entre os objetivos do

programa situam-se: “ [..] melhorar a qualidade do processo ensino-aprendizagem;

propiciar uma educação voltada para o progresso científico e tecnológico; preparar

o aluno para o exercício da cidadania numa sociedade desenvolvida e valorizar o

professor” (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2002).

Mato Grosso do Sul conta atualmente com cinco Núcleos de Tecnologia

Educacional: quatro vinculados à rede estadual de ensino e um à rede municipal.

Os núcleos da rede estadual situam-se em Campo Grande, Corumbá, Dourados

e Três Lagoas e fazem atendimento a dezesseis escolas, situadas nessas cidades

e em mais quatro municípios (Nova Andradina, Ponta Porã, Jardim e Sete Quedas).
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Onze escolas da rede municipal de ensino estão inseridas no programa,

localizadas em Campo Grande, Dourados, Ponta Porã e Corumbá (MINISTÉRIO

DA EDUCAÇÃO, 2002).

Embora a expansão do Programa no Estado tenha sido significativa, é

pouco expressiva se comparada ao desenvolvimento em outros Estados e regiões

do país. A região Centro-Oeste, com 27 núcleos, supera apenas a região Norte,

que possui 25, enquanto as regiões Nordeste, Sudeste e Sul possuem,

respectivamente, 81, 87 e 39 núcleos (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2002).

Mesmo ressaltando-se as diferenciações e peculiaridades de cada região,

tais dados indicam a necessidade de fortalecimento do PROINFO em Mato Grosso

do Sul e de ações e programas voltados à informática educativa, o que deverá ser

precedido, necessariamente, de um diagnóstico sobre o já desenvolvido, pois

decorridos cinco anos de sua implementação, torna-se fundamental realizar o registro

e a análise desse amplo processo, que abrange as políticas públicas da informatização

no Estado, antes que os dados se percam, dada a rotatividade das equipes que

participaram e participam do Programa.

É essencial, no âmbito estadual, levantar e discutir sistematicamente quais

as influências que a absorção de novos recursos tecnológicos, como o

computador, os softwares e a Internet,  têm acarretado sobre a aula, no que toca

aos seus elementos mais significativos: a relação professor-aluno; a relação entre

o sujeito cognoscente (aluno) e objeto cognoscível (conteúdos); as formas de

mediação deste saber (recursos, atividades, técnicas) e, principalmente, como

o professor (mediador) tem buscado organizar estes elementos, a partir de seus

pressupostos.  Este é o âmbito central de investigação desta pesquisa e que

perpassa por linhas diferenciadas de entendimento sobre as interfaces entre

educação e tecnologia.

O objetivo desse trabalho foi o de analisar como a informática educativa

está sendo introduzida nas escolas da rede estadual de ensino em Campo Grande,

inseridas no PROINFO, e quais as suas influências sobre a organização do trabalho

docente.  Para tanto, foram adotadas as categorias indicadas por Ponte (2000)

como parâmetros, buscando-se identificar qual é o modo de apropriação das

Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) existente nessas escolas.
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Ponte (2000) indica três modos de apropriação das TICs por parte das

escolas. No primeiro, que intitula de Ensino Assistido por Computador (EAC), o

computador é colocado como uma espécie de “professor eletrônico”, procurando

transmitir aos alunos conhecimentos pré-definidos e proporcionando o

desenvolvimento de destrezas básicas. Cita como exemplos os programas

tutoriais (livros eletrônicos) e os programas de prática (que treinam os alunos por

meio de exercícios repetitivos adequados à matéria estudada e em níveis

progressivos de dificuldades). Para Ponte (2000), trata-se de uma perspectiva

limitadora e questionável do ponto de vista dos objetivos educacionais e dos

processos de aprendizagem.

A segunda perspectiva é a da alfabetização informática, em que o computador

é transformado em objeto de estudo, por ser considerado “realidade fundamental da

nossa sociedade”. Partindo desta premissa são ensinadas as partes constitutivas

dos sistemas informatizados e o respectivo funcionamento, as suas utilizações

profissionais, as múltiplas implicações de natureza social, econômica e cultural. São

oferecidos instrumentos para desvendar máquinas e programas, com graus mais

ou menos aprofundados, a depender do nível de ensino.

A terceira possibilidade indica o uso das TICs como ferramentas de

trabalho, ou seja, seriam meios para a organização e agilização do trabalho

humano. Quanto a esta visão, Ponte (2000, p. 9) assevera:

As novas tecnologias surgem aqui como instrumentos para serem
usados livre e criativamente por professores e alunos, na realização das
actividades mais diversas. Esta perspectiva é, de longe, mais interessante
que as anteriores na medida em que pode ser enquadrada numa lógica
de trabalho de projecto, possibilitando um claro protagonismo do aluno
na aprendizagem. Mas esta perspectiva tem igualmente as suas
limitações. Por  um lado, muitos dos programas utilitários não foram
concebidos tendo em conta as especificidades do processo educativo,
nos vários níveis etários e, por outro lado, nem sempre é fácil a sua
integração curricular. Além disso, a utilização das TIC como ferramenta
tanto pode ser perspectivada no quadro de actividades de projecto e
como recurso de investigação e comunicação, como pode ser reduzida
a uma simples aprendizagem, por processos formais e repetitivos, de
uns tantos softwares e programas utilitários. Ficam ainda por equacionar
novos papéis para a escola, novos objectivos educacionais e novas
culturas de aprendizagem.
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Fróes (2000) aponta ainda outra vertente, defendida pelos entusiastas da

informática, que crê na  influência das TICs sobre o desenvolvimento da cognição,

indicando o ambiente computacional como criador de novas relações de

aprendizagem.

Entre essas possibilidades a que mais se aproxima da incorporação das

TICs numa perspectiva de educação crítica, de cunho sociointeracionista,  é o

uso da informática como ferramenta. As outras perspectivas podem enquadrar

muitas das práticas desenvolvidas  em escolas das várias redes de ensino no

Brasil, bem como em Mato Grosso do Sul, havendo relatos orais sobre tais ações

e alguns estudos sistematizados1.

No Documento Introdutório aos Parâmetros Curriculares Nacionais do

Ensino Fundamental (terceiro e quarto ciclos) enfatiza-se a importância das novas

tecnologias na escola, com algumas ressalvas:

A incorporação das inovações tecnológicas só tem sentido se contribuir
para a melhoria da qualidade do ensino. A simples presença de novas
tecnologias na escola não é, por si só, garantia de maior qualidade na
educação, pois a aparente modernidade pode mascarar um ensino
tradicional baseado na recepção e na memorização de informações.
[...] Os meios eletrônicos de comunicação oferecem amplas
possibilidades para ficarem restritos apenas à transmissão e
memorização de informações. Permitem interação com diferentes formas
de representação simbólica_ gráficos, textos, notas musicais,
movimentos e ícones, imagens_ , e podem ser importantes fontes de
informação, da mesma forma que textos, livros, revistas, jornais da mídia
impressa. [...] Na escola, podem ser usados para obter, comparar e
analisar informações, de diferentes naturezas, sobre períodos da história,
fenômenos naturais, acontecimentos mUndiais, usos da linguagem oral
e escrita etc., por meio de uma apropriação ativa da informação, que
gere novos conhecimentos (BRASIL, 1998).

A análise da situação atual das escolas em Mato Grosso do Sul, na

investigação em questão, foi marcada pela preocupação de entender a história

de cada instituição escolar e suas peculiaridades quanto à introdução e

implementação da informática no processo educativo. Assim, cada escola (aspecto

singular do fenômeno) e dentro dela, a organização do trabalho docente,  foi

1 Ver Bastos(1997); Albuquerque(1999) ; Barros(1999).
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analisada pela sua relação com a realidade humana (visão do universal), com

ênfase na categoria trabalho.

A pesquisa, iniciada em maio de 2001 e encerrada em abril de 2002,

abrangeu as escolas inseridas no PROINFO em Campo Grande, MS, considerando-

se aquelas em que o processo de informática educativa já se encontra em

andamento (caso de sete das nove escolas atualmente inseridas no Programa).

   Os dados da pesquisa, expostos neste artigo, abrangem a retrospectiva

histórica sobre a informática educativa no Brasil e em  Mato Grosso do Sul e as

políticas públicas. Aponta-se ainda, a metodologia desenvolvida na pesquisa, os

resultados coletados nas escolas, que retratam o modo como a informática está

sendo produzida, seguidos da discussão dos dados e das considerações finais.

2 A INFORMÁTICA EDUCATIVA E SUA INTRODUÇÃO NO BRASIL

E EM MATO GROSSO DO SUL

Os debates iniciais sobre a possibilidade ou não da inserção dos recursos

tecnológicos na escola estão quase que esgotados, perante a inevitável inclusão

desses recursos nos processos produtivos, como bem esclarece Saviani (1994).

O autor afirma que, hoje, esta-se vivendo o que alguns chamam de Segunda

Revolução Industrial, a Revolução da Informática ou Revolução da Automação.

Um momento caracterizado, não mais pela transferência de funções manuais

para as máquinas, mas pela passagem das operações mentais para elas. E

assinala, como conseqüências, o desaparecimento das qualificações intelectuais

específicas e a elevação do patamar de qualificação geral. Saviani indica que,

com isso, a escola estaria prestes a ser a forma principal, dominante e

generalizada de educação. Portanto, sua universalização deixaria de ser uma

bandeira utópica para constituir uma aspiração do próprio desenvolvimento do

processo produtivo. O homem, liberado pela automação de certos processos,

teria direito ao lazer, ao não-trabalho e, também, à educação. De modo geral, o

autor atrela o processo de universalização e possibilidade de constituição da

escola unitária (voltada à formação global dos educandos) às mudanças do

processo produtivo:
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Em suma, pode-se afirmar que o trabalho foi, é e continuará sendo o
princípio educativo do sistema de ensino em seu conjunto. Determinou
o seu surgimento sobre a base da escola primária, o seu desenvolvimento
e diversificação e tende a determinar, no contexto das tecnologias
avançadas a sua unificação.
A incorporação das novas tecnologias por empresas brasileiras nas atuais
circunstâncias, além de pôr em evidência o atraso em que nos
encontramos em matéria de educação, terá, espera-se, o papel de
acentuar o sentimento de urgência na realização da meta de universalizar
a escola básica, a antiga escola primária com o seu currículo já clássico,
como ponto de partida para a construção de um sistema educacional
unificado em correspondência com as exigências da nova era em que
estamos ingressando (SAVIANI, 1994).

Embora inevitável, a perspectiva de como isto deva ocorrer ganha

visões bastante diferenciadas e suscita novas questões. Como afirma

Delacôte (1996):

No final dos anos setenta assistiu-se ao aparecimento do computador
pessoal. Era, por assim dizer, a bicicleta da informática, o seu uso era
criativo mas localizado. Hoje em dia estamos perante as auto-estradas
da informação e a bicicleta tornou-se motocicleta de todo o terreno. O
impacto sobre nossos modos de aprender foi inevitável e maciço. É
importante compreender a natureza destas novas tecnologias, o que é
relativamente simples. É sobretudo, essencial passar à formulação de
questões. Que conteúdos, que interatividade, que enriquecimento das
atividades cognitivas descritas anteriormente, que relação entre
necessidades convergentes de encontrar informação e exploração
divergente devido à arquitetura da rede informática, que novas formas de
funcionamento social, que novo equilíbrio entre mais contatos
interindividuais e mais proteção da privacidade, que novas tensões entre
acesso facilitado às tecnologias e exclusão, de fato, na sua utilização,
controle e liberdade? Estamos apenas no início. É hora de nos
interessarmos, efetivamente, pelo assunto, de refletirmos sobre ele
[Tradução nossa].

Castro (2001, p.22) também discute as repercussões da informática no

meio social, e alerta sobre o fenômeno da “divisão digital”, considerando que a

diferença de acesso aos computadores é um meio de acentuar ainda mais as

desigualdades sociais. Salienta que a socialização da informática, o acesso às

camadas economicamente desfavorecidas, é importante, mas não basta.

Menciona as “cabines informatizadas” disponíveis no Peru nas quais poucos

usuários evitam o entretenimento quando usam a Internet, variando o centro de
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interesse conforme a faixa etária: dos jogos para os chat rooms e destes para o

correio eletrônico. Pouco se usa deste excelente canal de informações para o

estudo. Em suas palavras:
Temos de entender com toda a clareza: o acesso às máquinas é apenas
uma parte do problema. É preciso resolvê-lo, por certo. Mas o real
problema é dar asas ao potencial educativo do computador. Estamos
aprendendo que isso não se dá de forma espontânea, pela mesma razão
que a educação não é um processo espontâneo [...]. É preciso
inteligência, persistência e clareza de objetivos. Pelas mesmas razões
que o Estado não pode eximir-se de fazer as coisas acontecer em
educação_ e pagar o preço_ , o uso inteligente e enriquecedor da
informática não se dará somente pela mão invisível do mercado.
Educação é assunto de todos e informática na educação é um desafio
a mais para a coordenação do Estado com a sociedade civil.
Se falhar, estaremos em mãos de uma informática boba e irrelevante.

Este alerta incide certamente sobre a organização do trabalho docente

e pedagógico. Se em muitos setores da atividade humana a informatização

vem se tornando um processo inequívoco, na escola ainda há resistências a

serem quebradas e a necessidade de se discutir como a inserção dos

computadores poderá ser efetivamente útil e adequada. Segundo o autor, utilidade

e adequação são elementos atrelados a definições maiores, que, na escola, se

referem aos princípios éticos, administrativos e pedagógicos definidos no projeto

político-pedagógico.

A preocupação com a inserção da tecnologia nos processos educativos

não é recente, pois novas tecnologias - se entendidas em sentido amplo -  têm sido

introduzidas no contexto educativo. Com a introdução da Internet e as modificações

no mundo do trabalho, as instituições de ensino estão redobrando suas atenções

para aquilo que já se tornou inevitável: o uso das novas tecnologias no cotidiano e,

em decorrência dessa disseminação maciça, como trazê-las à escola.

Dada a multiplicidade de conceitos, nesta investigação são tomadas como

novas tecnologias as Tecnologias da Informação e da Comunicação que:

[...] articulam várias formas eletrônicas de armazenamento, tratamento
e difusão da informação. Tornam-se mediáticas após a união da
informática com as telecomunicações e os audiovisuais. Geram produtos
informacionais que têm, como algumas de suas características, a
possibilidade de interação comunicacional e a linguagem digital (TV...,
2000, p. 23).
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No Brasil, o processo de informatização das escolas atrela-se ao

desenvolvimento das políticas públicas para o setor. As origens desse processo

situam-se nos anos 70, quando ocorreram as primeiras discussões sobre o uso

de computadores no ensino de Física, na Universidade de São Paulo, em São

Carlos; o uso de computadores para o ensino e avaliação em Química, na

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com desenvolvimento de um software

educativo. Também foram realizadas experiências no Laboratório de Estudos do

Instituto de Psicologia (LEC), embasadas nas teorias de Papert e Jean Piaget

(INSTITUTO DA EDUCAÇÃO, 2000).

A cultura nacional da informática, porém, só se inicia na década de 1980,

com resultados de dois seminários internacionais sobre o uso do computador

como ferramenta auxiliar do processo de ensino-aprendizagem. Nesses

seminários foi lançada a idéia de implantar projetos-piloto voltados para a criação

de núcleos interdisciplinares de pesquisa e formação de recursos humanos em

universidades , o que originou em 1984, o Projeto EDUCOM, uma iniciativa

conjunta do Ministério da Educação e Cultura (MEC), Conselho Nacional de

Pesquisas (CNPq), da Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP) e da Secretaria

Especial de Informática da Presidência da República(SEI/PR).  As primeiras

instituições a participarem deste intento foram a UFRGS, a UFRJ, UFPE, a UFMG

e a UNICAMP (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2002).

O projeto contou com inúmeras dificuldades financeiras em sua

implementação, mas foi considerado o marco do processo de geração de base

científica e formulação da política nacional de informática educativa.

Depois do EDUCOM, seguiram-se o Programa de Ação Imediata em

Informática na Educação de 1° e 2° Graus_ Projeto FORMAR, para capacitar

professores, em 1986; a implantação de infra-estrutura de suporte nas secretarias

estaduais de educação, escolas técnicas federais e universidades. No período

de 1988-89 foram implantados em vários Estados,  os Centros de Informática na

Educação Tecnológica (CIEDs) ( MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2002).

Após contrapartidas e experiências, em nível nacional e internacional, o

MEC criou, em 1989, por Portaria Ministerial nO. 549/89, o Programa Nacional de

Informática na Educação.
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  As diretrizes do Programa são estabelecidas pelo MEC e pelo Conselho

Nacional de Secretários Estaduais de Educação (CONSED). Em cada unidade

de federação há uma comissão estadual de informática na educação com o

objetivo de introduzir as novas tecnologias de informação e comunicação nas

escolas públicas de ensino médio e fundamental. O PROINFO tem, na

preparação de recursos humanos, sua principal condição de sucesso.

Os professores envolvidos com as ações do PROINFO são profissionais

da rede pública e estadual de ensino, voluntários, selecionados com base em

critérios previamente estabelecidos nos projetos estaduais.

Os equipamentos entregues pelo MEC aos estados, para serem utilizados

nas escolas, destinam-se:

a) ao uso de softwares educativos por um período mínimo de cinco anos

(sem custos de atualização tecnológica);

b) à utilização de recursos de informática com características

ergonômicas e de segurança adequadas à preservação da integridade

do educando;

c) à interação escola/comunidade, inclusive por meio de cursos da área

de informática abertos à comunidade (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO,

2002).

Atualmente  há 4.406 escolas no Brasil inscritas no PROINFO e 247 nos

Núcleos de Tecnologia Educacional (NTEs) sendo 2 em Campo Grande.

As ações e políticas do governo federal, em relação à Informática Educativa,

só têm crescido nos últimos anos. Ciente da importância desta questão, já que

se trata de gerar meios eficazes para o desenvolvimento das habilidades,

conhecimentos e atitudes mínimos para as novas gerações operarem no meio

social presente e futuro, o MEC não tem poupado esforços e investimentos para

suscitar a discussão e as pesquisas nesta área.

O estímulo ao desenvolvimento da pesquisa na área tem ocorrido em

todos os países, sendo mais intenso naqueles do primeiro mundo, onde a

tecnologia de ponta é criada, pois a dúvida principal é sobre a forma mais adequada

de inserção na escola.
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A inserção do Estado, no PROINFO, data de 1997, por meio de convênio

com o MEC. Entre as primeiras ações desenvolvidas, encontram-se o Plano Estadual

de Informática na Educação, elaborado pela Secretaria de Estado de Educação (SED/

MS), e o Curso de Especialização em Informática na Educação, desenvolvido pela

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul em convênio com a SED/MS.

Esse Curso tinha o objetivo de:

[...] capacitar professores da rede pública de ensino para o uso educacional
da informática e contribuir para formar, no estado de Mato Grosso do sul,
pessoal especializado em Informática Educativa a fim de atuarem como
multiplicadores em cursos para professores das escolas onde serão
implantados os computadores, colaborarem na implantação e
acompanhamento dos projetos tecnológicos das escolas
(UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL, 1997).

Desenvolvido no período de outubro de 1997 a agosto de 1998, o Curso

capacitou os técnicos para atuação nos NTEs de Campo Grande, Dourados,

Três Lagoas e Ponta Porã.

Em 2002, havia 27 escolas inseridas no PROINFO em Mato Grosso do

Sul, sendo nove delas em Campo Grande, com 480 equipamentos instalados,

124 nos NTEs e 356 nas escolas. O Curso capacitou 30 professores

multiplicadores, 248 professores  participando do projeto e 14 técnicos entre

suporte básico e suporte avançado.

O crescimento do PROINFO tem sido significativo, mas reproduz, em

certa medida, as desigualdades regionais, já que é notória a expansão mais

significativa nas regiões Nordeste, Sul e Sudeste (quadro 1 ).

QUADRO 1 - Total de escolas inseridas no Programa Nacional de Informática na Educação
(PROINFO), por região.

Fonte: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2002

O Estado de Mato Grosso do Sul, embora tenha aderido ao Programa há

cinco anos, mantém a expansão do número de escolas participantes quase
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estacionada, permanecendo com apenas 27. Fator ocasionado pela

descontinuidade dos programas, das equipes e das estratégias desenvolvidas

pelo governo do Estado.

O próximo item tratará dos procedimentos, técnicas e instrumentos

usados na realização desta pesquisa.

3 METODOLOGIA DA PESQUISA 2

A pesquisa teve início em junho de 2001. Os procedimentos executados

abrangeram cinco fases, descritas a seguir.

Na primeira fase foram feitos contatos com a Secretaria de Educação do

Estado e Núcleo de Tecnologia Educacional (NTE), para a realização de entrevistas

e coleta de materiais, bem como levantamento bibliográfico em fontes

convencionais, nos acervos das Instituições de Ensino Superior em Campo

Grande, MS, e eletrônicas.

Na Secretaria de Educação foi entrevistada a responsável pela Diretoria

de Tecnologia Educacional, com roteiro não-estruturado, procedida à coleta dos

materiais oficiais disponíveis, relativos às políticas públicas. No Núcleo de

Tecnologia foi entrevistada a diretora, utilizando-a roteiro de questões, com

gravação em fita K7, e foram coletados os projetos de informatização das escolas

e o Projeto Estadual de Informática, para posterior análise.

Na segunda fase foi determinada a população-alvo, abrangendo 100%

das escolas inseridas no PROINFO em Campo Grande, MS, no início de  2001,

num total de oito, distribuídas em várias regiões da cidade: uma na região

urbana do Anhanduizinho, (região sul), no Conjunto Jardim Parati; duas na

região urbana do Bandeira, no Conjunto Jardim  Rouxinóis e Moreninha I (região

sul); duas na região central da cidade, nos bairros Jardim dos Estados e

Amambai; uma na região urbana da Lagoa (região oeste), no conjunto Buriti e

2 Neste item serão descritos dados relativos aos procedimentos para coleta, tabulação e
análise dos dados. As questões de cunho teórico-metodológico, a percepção do método
adotado para construção do objeto de investigação encontram-se nos capítulos iniciais.
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uma na região urbana do Prosa (região leste), no bairro Maria Aparecida

Pedrossian.

As escolas serão identificadas neste estudo da seguinte forma : E1, E2,

E3, E4, E5, E6 e E7.

Observa-se que, no segundo semestre de 2001, foi inserida mais uma

escola da rede estadual no PROINFO, e outra em 2002. A primeira escola não

tinha o laboratório em pleno funcionamento no final 2001 e, a segunda, recebeu

as máquinas no mês de abril de 2002 e ainda está organizando o seu laboratório.

Por esses motivos, ambas as escolas foram excluídas das coletas.

Na terceira etapa foram elaborados os instrumentos para coleta de dados

nas escolas, que abrangeram: formulário para entrevista com diretores e/ou

coordenadores das escolas e com os técnicos dos laboratórios de informática;

questionário para professores que ministravam aulas no Laboratório de Informática

e para alunos que assistam às aulas nos laboratórios de informática; ficha de

observação das aulas nos laboratórios de informática. Na seqüência foi feita a

pré-testagem dos instrumentos e iniciou-se a coleta dos dados.

Essa coleta  foi precedida de contatos com a direção das escolas para

exposição da pesquisa e autorização das visitas feitas pelas alunas bolsistas.

Nas entrevistas3  com diretores e/ou coordenadores, identificaram-se as condições

gerais da escola e da comunidade escolar.

Em momento posterior às coletas iniciais que permitiram o mapeamento

das condições das escolas, realizaram-se novas visitas, planejadas com os

coordenadores dos laboratórios de informática, para aplicação de questionários

aos professores que ministram aulas nesses laboratórios e aos alunos.

Selecionou-se amostra aleatória de alunos e professores, indicada pela

coordenação dos laboratórios de informática e realizou-se o levantamento dos

softwares educativos utilizados. Os questionários foram aplicados após a

observação das aulas, registrada nas fichas de observação.

3 A previsão inicial de gravação das entrevistas não pôde ser concretizada em razão da não
aceitação dos entrevistados, que permitiram apenas registros escritos.
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4 A INFORMÁTICA EDUCATIVA NAS ESCOLAS DA REDE

ESTADUAL EM CAMPO GRANDE, MS, E A ORGANIZAÇÃO DO

TRABALHO DOCENTE

4.1 As políticas públicas sobre informática educativa em MS e a

organização dos núcleos de tecnologia educacional - NTES

As entrevistas com a direção do NTE e coordenadoria do PROINFO em

MS, permitiram a contraposição dos dados federais antes levantados, com as

condições do município e Estado. Foram descritos detalhes sobre o

funcionamento do NTE e as condições oferecidas pelo governo do Estado às

escolas, indicados a seguir.

A coleta de dados com a Coordenadora de Desenvolvimento Pedagógico

figurou como entrevista despadronizada (LAKATOS;  MARCONI, 1997), propiciando

a obtenção de publicações que descrevem as políticas gerais do ensino no Governo

Popular e, a partir delas, as políticas para a informática educativa.

A Proposta de Educação do Governo Popular de Mato Grosso do Sul 1999

-2002, caracterizada enquanto projeto político-educacional, apresenta princípios

voltados à escola crítica, democrática e inclusiva, rejeitando as políticas que

favorecem a exclusão em múltiplos aspectos e que geram a perda da qualidade

de vida para a maioria da população.

O projeto intitulado ESCOLA GUAICURU: vivendo uma nova lição4 , entende

a educação como :

[...] direito de todos e como um dos pressupostos básicos para a
cidadania ativa. Seu eixo principal é o compromisso de estabelecer um
processo participativo de construção de novos caminhos que garantam
a democratização do saber, a valorização dos profissionais da educação

4 Salienta-se que o uso do termo guaicuru faz remissão ao processo histórico do povo sul-
mato-grossense, em que os guaicurus ocupavam e dominavam quase todo o território
correspondente hoje a Mato Grosso do Sul. Era um povo guerreiro que resistiu à colonização
européia por quase 300 anos, formando a primeira plataforma socioeconômica e cultural do
Estado (SPLENGER apud GONÇALVES, ALMEIDA E SILVA, 1999, p. 9).
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e a democratização da gestão da escola pública(GONÇALVES;
ALMEIDA; SILVA, 1999, p. 9).

Essa qualidade está atrelada a uma sólida base científica, ética, às

lutas sociais e aos direitos de cidadania, privilegiando “a pessoa humana” e

não os princípios capitalistas embasados no mercado, no lucro e na

produtividade, na competição, na exclusão social e na seletividade. Considera-

se que o alcance destes princípios requer a articulação entre o Estado e a

sociedade civil, como parceiros em torno de metas que propiciem a superação

da política educacional tradicional.

Os pilares em que se sustenta a proposta educacional do Estado de Mato

Grosso do Sul são: a democratização do acesso, democratização da gestão,

qualidade social da educação. Tais pilares constituíram três programas,

subdivididos em projetos e metas. No Programa “Democratização do Acesso

Escolar”, consta o Projeto Tecnologia no Contexto da ESCOLA GUAICURU, que

tem como metas:

Intensificar o uso das modernas tecnologias da informação no âmbito
do currículo escolar e gestão de sistema. Uma proposta educacional
comprometida com o seu tempo deverá contemplar a adoção irrestrita
das modernas tecnologias de informação, utilizando-as como recurso
político-pedagógico e estabelecendo espaço de intercomunicação, no qual
os processos de decisões se caracterizam pela rapidez, confiabilidade e
atualidade dos dados (GONÇALVES; ALMEIDA; SILVA, 1999).

Essas metas se desdobraram na proposição de cinco ações:

a) Implantação, através do Orçamento Participativo do Governo
Popular de MS  e do PROINFO e FUST/MEC,  de Laboratórios de
Informática  nas escolas estaduais para proporcionar suporte técnico e
pedagógico ao ensino das diversas áreas do conhecimento; b)
implementação do programa de formação  dos docentes, quanto ao
uso das tecnologias aplicadas à educação, a ser executado pelos
Núcleos de Tecnologia Educacional (NTEs); c) Ampliação do acervo
existente nas Bibliotecas/Videotecas Escolares , através do
Orçamento Participativo do Governo Popular de MS ; d)
Desenvolvimento de material didático  a ser disponibilizado via internet;
e) realização de eventos (seminários, videoconferência, teleconferência
e outros), que proporcionem a troca de experiências e a disseminação
do conhecimento entre educadores (EDUCAÇÃO..., 2000, p. 14-15).
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As reflexões da equipe da Secretaria da Educação, sobre a forma como

essas tecnologias devem ser inseridas no espaço escolar, partem da premissa

de que a expansão das novas tecnologias ocorre atrelada à racionalidade

capitalista, como expressão dos interesses econômicos e políticos que

impulsionam o processo de produção, em cada época e conforme o modelo

ideológico vigente. Por isso, devem ser introduzidas na escola de maneira

contextualizada e historicizada, já que sempre estarão ligadas à concepção de

educação oferecida a uma determinada sociedade.

No entender da equipe, embora as tecnologias da comunicação sejam

frutos do capitalismo, sua utilização no âmbito da educação não pode ser negada,

pois ser mais um instrumento criado pelo trabalho humano, sendo um bem cultural

que deve estar ao acesso de todos. Negar o seu uso seria enfatizar a

discriminação e a desigualdades existentes, já que as classes socioeconômicas

mais favorecidas dispõem desse acesso independente da ação escolar, enquanto

a maioria da população depende da escola para tanto.

O grupo da SED/MS situa como objetivos da proposta de utilização do

computador na escola:

[...] a formação geral do aluno, desvencilhando-se da ação imediata
tecnicista e da subutilização dos equipamentos. Antes, porém, é
necessário que se debata o processo de desqualificação instalado nas
escolas, ao longo do tempo, e se introduza uma nova concepção de
ensino que lance mão da tecnologia como ferramenta auxiliar, de maneira
que proporcione aprendizagem de conhecimentos nas diferentes áreas
para que o aluno compreenda e elabore os saberes acumulados, ficando
para o educador a tarefa de reverter a finalidade mercadológica do
instrumento para favorecer o desenvolvimento dessa prática ativa e reflexiva.

Por outro lado, a escola deverá questionar a sua função social, redefinindo
as formas de ensino utilizadas, de modo que o uso dos produtos
tecnológicos venha ajustar-se ao projeto pedagógico da instituição,
fundado na concepção de sociedade que se quer construir
(CONSTITUINTE..., 2000, P. 43).

Os princípios defendidos pela equipe da Secretaria de Educação são

bastante coerentes com as ações desenvolvidas pelo Núcleo de Tecnologia

Educacional de Campo Grande, como se observa na descrição da entrevista

realizada com a diretora.
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No mês de maio foi realizada a entrevista com a Diretora do NTE de Campo

Grande, e a coleta dos projetos de informatização das escolas e do Projeto

Estadual de Informática de Mato Grosso do Sul.

A função principal do NTE, segundo a diretora do núcleo, é capacitar

professores para o uso da informática na educação. São dois os núcleos

existentes em Campo Grande: um vinculado à rede municipal e o outro, à rede

estadual de ensino. O NTE do Estado atende a todas as escolas de sua rede

de ensino, abrangendo a área urbana e rural da cidade e algumas cidades

vizinhas. Ele está diretamente vinculado à Coordenadoria de Apoio e

Desenvolvimento Pedagógico.

Entre as ações desenvolvidas nas escolas encontram-se: orientações

relativas à parte de software e ensino de informática; visitas para troca de

informações e sensibilização sobre a importância da informática educativa aos

diretores, coordenadores pedagógicos e dos laboratórios de informática, alunos

e professores; oferecimento de cursos.

 Quanto às metas apontadas pela direção do NTE de Campo Grande,

MS, para 2001, encontram-se a capacitação de professores das várias escolas

em aspectos técnico-operacionais da informática e didático-pedagógicos. A

operacionalização das capacitações encontra barreiras expressivas na ausência

de políticas específicas para a formação continuada de professores em serviço.

A previsão para 2001 foi a de  oferecer cursos que abrangessem tanto o manuseio

de softwares básicos como Word, Excel e Power Point, quanto orientações para

que cada professor monte projetos para utilização destas ferramentas em sua

disciplina. A adesão das escolas foi pequena em razão das condições de trabalho

dos professores, que não constam com tempo disponível para o curso. O NTE

oferece alternativas variadas para tentar superar este empecilho, voltando-se mais

para as questões pedagógicas, já que cerca de 50% dos professores das escolas

envolvidas possuem informações básicas sobre o manuseio do computador.

Outro problema apontado é relativo à gestão do Núcleo, em razão da verba

muito reduzida (oito mil reais/ano), aplicada na manutenção das máquinas

(computadores, scanners, ar-condicionado) e compra de material de expediente,

o que impossibilita a aquisição de novos softwares. Segundo a diretora do NTE,
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as máquinas existentes foram doadas pelo MEC, incluindo impressoras, scanners

e o pacote do Office

O NTE possui o Cabri- Geométre (com licença de monousuário) e dois

softwares de autoria: o Visual-Class e o Everest (doado pela empresa que o

produziu).  Os dois últimos ainda não estão sendo usados. O primeiro por ser

um software de autoria e os professores ainda não estarem interessados nesta

modalidade e, o segundo, por não ter motivado os mesmos. A diretora revela que

até o uso do Office encontra resistências, pois os professores trabalham em

várias escolas e não possuem tempo para freqüentarem os cursos oferecidos.

Uma alternativa encontrada pelo Núcleo foi a realização de cursos nas férias,

para que os interessados possam freqüentá-los.

Quanto à quantidade de técnicos disponíveis, são sete para o atendimento

às escolas e para capacitação de professores e cursos para comunidade

escolar e não-escolar. São atendidos alunos do ensino médio e fundamental

oriundos de escolas em que não há computadores e que fazem parcerias com

o NTE. Também são atendidos portadores de necessidades especiais, quando

as escolas arcam com as despesas do deslocamento desses alunos até o

NTE. Além dessas modalidades de atendimento, são realizados cursos para

técnicos da Secretaria de Educação.

As modalidades de cursos oferecidos aos professores têm variado ao

longo do tempo, na tentativa de suprir as suas necessidades. A primeira

capacitação proposta tinha duração de oitenta horas voltadas ao conhecimento

básico de informática. Atualmente, o NTE direciona os cursos para o

desenvolvimento de projetos nas disciplinas escolares. Houve previsão de

treinar três professores de cada escola para serem multiplicadores, mas não

foi possível mais uma vez em razão da ausência de tempo desses

profissionais.  Quando os cursos têm organização semanal (duas vezes por

semana), com duração mais longa, também não atende aos professores em

razão dos gastos com transporte.

Relatando as dificuldades em operacionalizar os cursos, a diretora indica

que apenas cerca de 60 a 80 professores da rede estadual estiveram no NTE,

o que se coaduna com levantamentos feitos nas escolas pelo Núcleo, que
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apontam apenas 50% dos professores como possuidores do domínio das

ferramentas básicas da computação.

Ao comentar sobre os resultados das ações já desenvolvidas, a diretora

do Núcleo afirmou que não há dados rigorosos sobre os resultados, mas que o

MEC estava iniciando levantamentos sobre o assunto. Ela questionou os

parâmetros de avaliação postos pelo MEC, que abrangem diminuição da evasão

e repetência, melhoria no desempenho escolar, com ênfase quantitativa,

ressaltando o equívoco da leitura da informática educativa enquanto panacéia

para o ensino. Afirmou que a informática é uma das formas de interação com o

conhecimento e que por si só não melhora o processo de ensino.

Quanto aos resultados obtidos nas escolas, a diretora comentou que os

alunos se sentiam mais motivados e gostavam das aulas nos laboratórios, mas

afirma a necessidade da orientação segura e da exploração cuidadosa. Também

refletiu sobre a necessidade da busca de caminhos mais adequados para o uso

da informática educativa, que está atrelado às concepções definidas no espaço

escolar sobre o ensino e a aprendizagem.

 4.2 As escolas estaduais inseridas  no PROINFO e sua comunidade

escolar

As visitas realizadas nas escolas abrangeram a observação de dados da

estrutura física, administrativa e pedagógica, obtido com os diretores, diretores

adjuntos e/ou coordenadores de sete escolas inseridas no PROINFO,

correspondentes a 100% das escolas em funcionamento no início de 2001.

As escolas estão localizadas em todas as regiões da cidade, sendo 28,6%

no centro e 71,4% em bairros periféricos, bastante distantes do centro.

Dos bairros que abrigam as escolas, 71,4% possuem associação de

moradores. Apenas, 40% delas são considerados atuantes, citando-se inclusive

a preocupação com a educação dos moradores. Em 100% dos bairros há

pequenos comércios; em 42,8%, residências; em 28,5%, órgãos públicos e em

14,2%, fábricas e prestações de serviço.

A interferência da comunidade sobre a escola é apontada como positiva
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em 71,4% das escolas, como inexistente, em 14,3% e, como difícil, em 14,3%,

pelo fato, de a maioria da clientela da escola não pertencer ao bairro, mas aos

bairros vizinhos.

As escolas visitadas têm entre 9 e 66 anos de funcionamento, possuem

gestão colegiada5  e bem aceita pela comunidade escolar. A quantidade de alunos

varia de 1.054 a 3.722, havendo  atendimento em todos os turnos. Quanto à

quantidade de funcionários de apoio existentes na escola, são considerados

insuficientes em 85% das escolas, e cada escola possui grupos de funcionários

com atribuições diferenciadas.

O tempo de inserção das escolas no PROINFO não ultrapassa cinco anos:

14,3% aderiram em 1997; 42,9%, em 1998; 28,5%, em 1999 e 14,3%, em 2000.

Dos entrevistados, 57% mencionaram  os motivos que levaram as escolas

a quererem participar do projeto, ressaltando-se a necessidade de contato com

a tecnologia no meio social mais amplo. Segundo os entrevistados, “Tudo depende

do computador” (informação verbal); a necessidade de usar o laboratório de

informática para desenvolver os projetos de ensino; o uso do laboratório como

ferramenta para o planejamento do professor. Os demais (43%) acentuaram os

procedimentos para a adesão das escolas, indicando que responderam a um

questionário enviado pelo MEC, confirmaram a disponibilidade de espaço para a

montagem do laboratório e depois receberam as máquinas.

Em alguns casos, percebe-se que não há clareza, por parte da direção

da escola, sobre a importância do processo de informatização, pois os motivos

reduzem-se à possibilidade de adquirir máquinas para a escola.

Quanto ao modo de elaboração do projeto de informatização, há

informações divergentes entre as escolas. Na E1, os entrevistados afirmaram

que houve articulação entre professores e direção; na E2, entre professores,

direção e coordenação; na E3, apenas a direção elaborou; na E4, foram os

5 A gestão colegiada ocorre nas escolas da rede estadual desde 1989, quando houve
modificações na estrutura das escolas. E foi definido o Colegiado como órgão deliberativo e,
a Direção, com caráter executivo, e de escolha por meio do voto dos segmentos da
comunidade escolar.
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professores e funcionários administrativos; na E5, indicam que tudo veio da

Secretaria de Estado e do MEC e a escola apenas desocupou uma sala; na E6,

houve elaboração pela coletividade, reunindo pais, professores, coordenadores

e diretores, na E7, não houve resposta compatível com a questão. Observa-se

que a elaboração, baseada em consensos e discussões coletivas dos vários

segmentos da comunidade escolar, não ocorreu na maioria das escolas.  Os

projetos pedagógicos não informavam este dado; ao contrário, 100% deles

indicavam equipes elaboradoras, que abrangiam professores e coordenadores

pedagógicos e/ou dos laboratórios. Apenas na escola E4 indica-se claramente a

participação coletiva de professores dos três turnos na elaboração do projeto.

No caso da escola E5, observa-se o equívoco da informação, já que foram

coletados todos os projetos de informatização das escolas, não havendo indícios

que eles tenham sido elaborados pelos órgãos oficiais, mas sim pelas escolas,

baseados em modelo fornecido pela Secretaria de Educação de Mato Grosso do

Sul e orientações dadas pelos técnicos do NTE.

Em 100% das escolas, os diretores afirmam que há articulação entre o

projeto de informatização, o projeto político-pedagógico da escola e o Projeto

Estadual de Informática. Como não houve acesso aos projetos político-pedagógicos,

não foi possível avaliar os vínculos com os demais projetos. O vínculo entre os

projetos de informatização das escolas e o Plano Estadual de informática é claro,

pois seguem as orientações do Plano, com rigor.

Em 85,7% das escolas estão sendo desenvolvidos projetos relativos à

informática educativa, mas com enfoques diferentes. A escola E1 indica que são

desenvolvidos projetos temáticos, sobre química, racismo, ressaltando que o objetivo

não é dar aula de informática, mas uma aula informatizada. Na E2, apontam-se projetos

na área de meio ambiente e coleta de lixo.  Na E3, afirma-se que todos os professores

devem ter um projeto elaborado, o que se refere à reorganização do currículo proposta

pela Secretaria de Educação do Estado. Na E4, indica-se que não há projetos. Na

E5, usa-se o laboratório de informática para ensinar aplicativos. Existem restrições

por parte dos docentes quanto ao uso da informática e há alunos que dominam mais

a informática básica do que os próprios professores. Dos sessenta professores

existentes apenas quatro fazem uso do laboratório. Nas demais escolas (E6 e E7)
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são desenvolvidos projetos de ensino médio, fundamental e educação especial.

O desenvolvimento de projetos, no caso das escolas estaduais, no

momento em que ocorreu a coleta na maioria das escolas, merece ressalvas,

pois a Secretaria de Educação reduziu a carga horária das disciplinas em sala

de aula, abrindo espaço no currículo para o desenvolvimento de projetos. Não

havia, porém, clareza da finalidade e modalidade específica destes projetos

(ensino, pesquisa, meio de globalização do currículo). Observa-se ainda, que

para os professores do ensino médio foi indicado que deveriam realizar projetos

de pesquisa.  Os projetos, neste caso, retroagem a perspectiva escolanovista,

pois se realiza uma pseudopesquisa, tomando o método científico como método

de ensino, sem produzir conhecimento novo. Críticas sobre este equívoco são

feitas por Saviani (1997) quando desenvolveu a  “teoria da curvatura da vara”.

O nível de adesão dos professores ao projeto de informatização é positivo

em 42,87% das escolas, variando entre a 80% e 100%. Quanto à aceitação,14,28%

das escolas apontam grau médio, com 50% dos professores envolvidos, e 42,87%

das escolas consideram a adesão apenas parcial, dando como justificativas:

nem todos os professores sabem como usar o laboratório, requerendo  apoio de

monitores; falta capacitação dos professores, que não freqüentam os cursos

oferecidos, por falta de interesse ou de tempo.

Em 71,42% das escolas há grupos de professores mais integrados do

que outros. Tais diferenças são justificadas com os seguintes argumentos: o

grau diferenciado de domínio da informática; as restrições à computação, o medo

de não dominar o processo novo e a desistência nos cursos de informática

oferecidos pelo NTE. Mencionaram grupos específicos que indicam maior adesão:

professores do 1° e 2° ciclos e de 5ª e 7ª séries, observando que o PROINFO dá

mais apoio ao ensino fundamental.

Quanto à participação do colegiado escolar 57,14% das escolas indicam

que é atuante, participando de decisões importantes para a informatização da

escola; em 28,57% não são atuantes e 14,28 % indicam apenas que é um órgão

deliberativo da escola sem apontar o nível de atuação.

Segundo os diretores e/ou coordenadores, 100% da comunidade escolar

tem reagido bem à implementação dos projetos de informatização nas escolas,
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com indicadores positivos, tais como: a) houve aumento de alunos; b)há

entusiasmo nas aulas de informática; c) a escola passou a ser escolhida pelos

pais por oferecer aulas de informática; d) os alunos queriam aulas de computação.

O atendimento oferecido pelo NTE às escolas varia em termos de

periodicidade: 57,14% recebem atendimento semanal, 28,57% têm atendimento

quinzenal e 14,29% recebem atendimento sempre que solicitam. A avaliação

quanto à qualidade do atendimento é positiva para 85,71% das escolas6.

Quanto aos objetivos, ações e metas previstos, 85,71% das escolas

acreditam7  que estão sendo alcançados, mas há ressalvas de que o PROINFO

não enviou o número total de computadores e que há necessidade de professores

capacitados para desenvolverem os  projetos.

Sobre o desenvolvimento do processo pedagógico após a inserção da

escola do PROINFO, houve unanimidade entre os respondentes quanto à

melhoria, havendo as seguintes justificativas: a) aulas mais dinâmicas, mas nem

todos os professores fazem uso; b) o laboratório estimula a atenção dos alunos

carentes e professores: c) há mais interação entre professores e alunos; d) as

provas estão mais bem elaboradas, pois há possibilidade das pesquisas na

Internet; e) há mais preocupação com a ortografia e maior organização dos

trabalhos; f) as crianças desatentas se interessam mais.

Essa percepção positiva é acompanhada por toda a comunidade escolar,

com ressalvas a alguns professores, que têm receio de operar os computadores,

ou não conseguem se adaptar aos novos desafios postos para o ensino.

4.3 A percepção da informatização da escola pelos coordenadores

dos laboratórios de informática

Foram entrevistados sete coordenadores dos laboratórios sendo 28,50% do

sexo masculino e 71,50% do sexo feminino, com idades que variam de 27 a 51 anos.

As funções que exercem nas escolas situam-se entre a docência (42,8%),

6 Houve abstenção de uma escola.

7 Houve abstenção de uma escola.
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trabalhos técnico-administrativos (14,20%), coordenação pedagógica (28,50%)

e outros (14,20%).

Observa-se, na maioria das escolas, um deslocamento dos docentes que

possuem maior domínio da informática para a coordenação dos laboratórios de

informática. Isto se deve ao fato de não haver profissionais com habilitações

específicas para tal função (já que não houve a participação deles no curso de

especialização desenvolvido em 1997) e a visão positiva das direções quanto à

ocupação de docentes em uma só escola, o que aumenta seu engajamento e

possibilidade de contribuir.

Quanto à formação dos coordenadores, a maioria (85,70%) possui curso

superior completo e 14,30% estão cursando o nível superior. Dos graduados,

52,20% possuem curso de pós-graduação lato sensu, ou estão cursando.

A maioria dos coordenadores é bastante experiente, com tempo médio de

atuação, no magistério, de quinze anos, mínimo de 10 e máximo de 20 anos.  Há a

presença também de alguns coordenadores de laboratório que não eram professores.

O tempo de atuação dos entrevistados na coordenação do laboratório é

pequeno, tendo em vista a experiência docente que possuem,  variando de três

meses a um ano e meio.

Os responsáveis pelo laboratório de informática elencam como atribuições

que exercem na coordenação: a) estudo de softwares; b) planejamento com os

professores; c) manutenção da rede; d) auxílio dos professores e alunos; e)

instalação de programas; f) manutenção e cuidados com as máquinas; g)

configuração dos computadores.

Quanto ao grau de articulação das atividades realizadas no Laboratório

de Informática e os projetos e planos da escola (Figura 1), observa-se que ainda

não há a articulação desejável, com todos os tipos de planejamento propostos

pela escola, mas já se configura um caminho inicial.
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Figura  1 - Articulação entre as atividades no laboratório e outros planos da escola

A aceitação dos professores em realizar atividades no Laboratório de

Informática é considerada boa em 74,40% e regular em 28,80% dos casos,

segundo os coordenadores do laboratório.

O grau de adesão, porém, é mais expressivo em alguns níveis,

especialmente o primeiro e segundo ciclos, correspondentes às séries 1ª a 4ª,

pois, segundo os professores, há mais atividades a serem feitas e a motivação

dos alunos é maior, e também os de ensino médio, em que o próprio aluno exige

aulas no laboratório. Os coordenadores informam também que os professores

formados recentemente têm maior assiduidade no laboratório do que os demais.

Há outra particularidade, que é a presença mais freqüente de professores que

atuam nas disciplinas ciências humanas e sociais (História, Geografia, ...).

Quanto às atividades mais freqüentes realizadas pelos professores no

laboratório, destacam-se a realização de projetos (geografia, sexualidade e

outros), os trabalhos com aplicativos especialmente o Paint e o Power Point para

desenho, ilustrações das atividades e nas séries iniciais (ciclos) para

“desenvolvimento da coordenação motora”. Além destes, são citados: pesquisas

na Internet, produção de jornal, trabalhos com Cabri Geomètre (para aulas de

geometria), leitura e resolução de exercícios em arquivos preparados pelos

professores. Há a observação de que os CD-ROOMS de jogos e programas não

foram instalados porque os computadores não estão em rede.

Os coordenadores apontam muitas dificuldades e alguns benefícios no uso

do Laboratório de Informática. As dificuldades abrangem: pequena quantidade de

máquinas por alunos e os conflitos gerados quando estes alunos dividem um
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mesmo computador; material didático insuficiente; problemas na manutenção das

máquinas por falta de funcionários; restrição por parte dos professores mais antigos

que não querem usar o laboratório; indisciplina dos alunos que ficam “eufóricos”

nas aulas.  Os benefícios indicados são: o aumento da motivação dos alunos, com

aulas mais dinâmicas, que geram maior interesse sobre o conteúdo ministrado;

preparo para atividades no mercado de trabalho; boa ferramenta para os

professores trabalharem; melhoria na coordenação motora dos alunos.

Alguns dos problemas apontados podem ser resolvidos com ações de

caráter didático-pedagógico. Já a questão do desinteresse dos professores requer

a definição de políticas mais eficazes, que permitam tempo e condições mais efetivas

de capacitação.

Também os pontos positivos requerem maior discussão, pois não podem

ficar restritos ao entusiasmo dos alunos em uma situação nova ou à melhoria da

coordenação motora. A manifestação de ligação com o mercado de trabalho é

um dado bastante positivo, mas é preciso lembrar que o objetivo essencial da

informática educativa não é o oferecimento de conhecimentos básicos de

informática, mas o ensino mediado pelo computador.

A  quantidade de computadores em 85, 70% é de 15 computadores e 1

servidor e em apenas uma escola, são 10 computadores, em razão do extravio

das demais máquinas.

As turmas em geral são subdivididas para as aulas de Laboratório de

Informática. Quando isto não ocorre há uma média de três alunos por máquina

(Figuras 2, 3 e 4).

Figura 2 - Alunos em aula no Laboratório de Informática da escola E1
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Figura 3 - Alunos em aula no Laboratório de Informática da escola E1

Figura 4 - Alunos em aula no Laboratório de Informática da escola E7

Nas Figuras 7 e 8, tiradas no turno noturno, na escola E1, uma escola de

grande porte situada na região central da cidade,  pôde-se observar que o número

de alunos não é excessivo, havendo duplas e alunos sozinhos em algumas

máquinas.  Já na escola E7, em foto tirada no período vespertino, observou-se o

atendimento individualizado oferecido a poucos alunos, sendo um em cada máquina.

Esta não é a situação habitual das escolas, na maioria das aulas, há uma

média de 35 alunos no laboratório.

Esse número tem sido apontado como excessivo por parte de professores

e coordenadores, mas pode ser adequado na medida em que houver orientação

para o trabalho coletivo e a divisão eqüitativa de tarefas, o que é uma exigência
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para a formação do trabalhador contemporâneo.

As atividades que requerem uso individualizado da máquina deveriam ser

feitas com atividades extras em horários alternativos, o que minimizaria as

reclamações e permitiriam atendimento às necessidades individuais.

A configuração mínima dos computadores é o pacote Office, em várias

versões 2000, 97 e Windows 98. O uso de outros softwares é bastante restrito e

motivo de reclamações por parte da maioria das escolas, que não possui recursos

para sua aquisição.

Seguindo as orientações do Projeto Estadual de Informática na Educação,

as escolas fizeram adaptações para aderirem ao PROINFO, já que são

responsáveis pela estrutura física e manutenção dos laboratórios. Entre as

adaptações figuram, como as mais freqüentes, as instalações de ar-condicionado

e mudanças da rede elétrica.

A falta de materiais  é apontada por 100% das escolas. Entre os indicados

estão materiais permanentes e de consumo, como: softwares para instalação de

programas; armários, materiais didáticos, materiais de consumo (tinta para

impressora, papel, transparência) e mais computadores. A queixa mais freqüente

é quanto aos materiais de consumo.

Pôde-se observar que a estrutura prevista pelo Projeto de Informática do

Estado funciona com mais restrições no âmbito pedagógico do que na estrutura

física, apesar das reclamações sobre a falta de materiais.

4.4 A introdução da informática educativa na visão dos professores

Foram aplicados questionários aos sete8  professores, um por escola,

após a observação das aulas em laboratório.

Os docentes contatados são, na maioria, do sexo feminino (57,14%). A

faixa etária varia entre 24 e 50 anos, com idade média de 34 anos, e predomínio

das faixas etárias mais jovens (tabela 1).

8 A amostra restrita deveu-se à dificuldade de obter contato com os docentes e devolutiva de
materiais, retornados apenas os questionários aplicados após as aulas de laboratório.
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TABELA 1   - Faixas etárias dos professores entrevistados

O tempo de exercício no magistério é também variável, com mínimo de 5

e máximo de 20 anos, média de oito anos e meio e predomínio dos profissionais

com menor tempo de docência.

O acesso dos docentes ao ambiente computacional abrange residência e

trabalho, na maioria dos casos.  Três professores têm acesso apenas na escola;

quatro, na escola e em cursos específicos de informática e  dois apenas em casa.

O tempo de utilização do computador é relativamente recente, mínimo de

1 ano e máximo de 8 anos, média de quatro anos e meio. Isto justifica as

informações postas pelos coordenadores dos laboratórios de que alguns alunos

dominam mais as operações da informática do que os próprios professores.

A relação dos docentes com o computador é positiva, pois 57,14%  têm

facilidade e acham agradável e 42,85% gostam das atividades desenvolvidas,

mas ainda possuem algumas dificuldades. Nenhum dos docentes informou que

não se sente bem usando o computador.

Sobre a implantação da informática educativa na escola em que os

professores ministram aulas, as percepções deles são essencialmente positivas,

e deixam subentendidas as percepções sobre a informática educativa. Alguns

professores, indicando a visão do uso da computação como ferramenta, salientam

que é uma forma mais estimulante e atrativa de ensino, mas ressaltam que deve

haver bom uso, para que as atividades sejam produtivas: “Não foi fácil, mas hoje a

informática facilita o processo ensino-aprendizagem”; “É bom se utilizado

corretamente, caso contrário vira um passatempo”.  Há docentes que indicam uma

visão voltada à alfabetização informática: “Para o aluno aprender a mexer com o

computador em sua disciplina”.  Outros pontuam o caráter utilitarista da informática:

“Uma forma estimulante de aprender, favorecendo a inserção em empregos”.

Quando indagados sobre os objetivos do uso do laboratório de informática,

os professores defendem a perspectiva do computador como instrumento para
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o ensino, mas também apontam outras alternativas: 43% para propiciar ao aluno

uma aula diferente; 43% para que os alunos possam aprender a mexer no

computador e 100% consideram que o uso do computador é um instrumento de

aprendizagem do aluno.

A articulação das atividades com outros planos importantes no âmbito escolar

é defendida pelos professores, que afirmam haver vínculo das aulas com o conteúdo

das disciplinas (71,42%); com o projeto político-pedagógico da escola (57,14%), com

os projetos desenvolvidos pela escola ( 14,28%). Nenhum professor indicou que as

atividades no laboratório são fruto de aulas isoladas, pois para 14,28% estão articuladas

ao projeto político-pedagógico da escola; para 57,14% ao planejamento dos conteúdos

da disciplina; e 71,42% aos projetos desenvolvidos pela escola.

Os professores citam como atividades desenvolvidas pelos alunos no

Laboratório de Informática : a) trabalham com o pacote do Office; b) realizam

reforço de conteúdos; c) apresentação de trabalhos em Power Point; d)

questionários com perguntas e respostas; e) elaboração de textos; f) produção

de histórias em quadrinhos; g) pesquisa na Internet; h) geometria plana e espacial;

i) desenvolvimento de projetos específicos em educação ambiental e geografia.

Esses dados são coerentes com as informações obtidas com os coordenadores

de laboratório, que salientam a falta de uso dos softwares educativos e a ênfase

na  aplicação das ferramentas disponíveis no pacote Office.

Quanto à avaliação das atividades desenvolvidas com os alunos no laboratório,

28,57% dos professores consideram ótimas e 71,43 % boas. Os primeiros indicam

que são ótimas para o educando, pois as aulas facilitam o entendimento dos diversos

assuntos tratados; os alunos se interessam mais e fixam as informações.  Embora

não haja avaliações negativas, os demais professores consideram as aulas apenas

boas, em razão de alguns problemas, como falta de programas educacionais; “para

serem ótimas, os alunos deveriam estar mais familiarizados com os

comandos”(informação verbal); número insuficiente de máquinas. Dado que também

se coaduna com as indicações dos coordenadores dos laboratórios.

O nível de aprendizagem dos alunos é também visto como positivo, pois

os professores destacam a motivação na realização das atividades para maior

aprendizagem. Destacam-se algumas respostas:  “Quando o trabalho é planejado,
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nota-se que os alunos gradativamente vão perdendo o medo de errar e

aprimorando a busca pelo conhecimento”; “os alunos ficam mais interessados e

atentos” ; “os alunos se interessam mais pelas aulas de geometria plana e

espacial”(informação verbal).

Quando questionados sobre as dificuldades e benefícios propiciados pelas

aulas de informática, os professores, contrariando as respostas anteriores,

salientam mais dificuldades do que benefícios. Entre as dificuldades: espaço

limitado; número insuficiente de computadores para a quantidade de alunos;

muitas turmas; freqüência irregular dificulta o acompanhamento das atividades;

falta de apoio para a aquisição de programas de matemática; falta de acesso à

Internet; falta de programas educativos específicos; constante manutenção de

máquinas e pouco treinamento para os professores. Os benefícios citados repetem

as informações das questões anteriores: “É mais um suporte para o ensino-

aprendizagem”; “Aumenta o interesse dos alunos”.

A auto-avaliação dos professores é positiva, pois 85,71% avaliam suas

aulas como boas e 14,29% como ótimas.  Mas, novamente, a maioria julga que

as aulas são apenas boas em decorrência de algumas falhas: falta de Internet;

excesso de alunos no laboratório; freqüência irregular.

Quanto à formação continuada, os professores indicam a participação

em eventos variados. O quadro 2  oferece um detalhamento sobre as atividades

realizadas pelos professores, demonstrando que, embora haja reclamações sobre

a capacitação ou formação continuada, são oferecidos muitos cursos e eventos

na área, considerados por eles de bom nível:
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QUADRO 2 - Formação continuada de docentes.

* Houve mais de uma indicação por docente e foram mantidas as expressões utilizadas por
eles.

 Os professores indicam que oportunidades para formação continuada

são oferecidas, mas nem sempre aproveitadas, dadas às condições inadequadas

de trabalho e remuneração.

Mas o engajamento e a percepção da necessidade de enfrentar os desafios

do ensino contemporâneo ganha novos adeptos a cada dia,  havendo,

gradativamente, a diminuição das resistências. Uma tendência que será

acentuada com a mudança do quadro de docentes, oportunizada pelas

aposentadorias, pois o docente mais jovem tem mais familiaridade com as

tecnologias e com o ambiente computacional.

5 DISCUSSÃO DOS DADOS

A complexidade dos dados coletados por meio dos instrumentos

permitiria análises qualitativo-quantitativas muito ricas, o que não será possível
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neste artigo, que enfatizará as políticas públicas  e a observação feita nos

laboratórios de informática.

5.1 Análise das políticas públicas para informática educativa em MS

O PROINFO tem desenvolvido um trabalho de disseminação da tecnologia

nas escolas públicas, permitindo aos alunos acesso ao ambiente computacional,

mas requerendo contrapartida de escolas e governos municipais e estaduais. A

doação das máquinas às escolas e incentivo à capacitação de docentes é apenas

o início do processo. A continuidade depende muito da articulação entre Estados

e municípios com as escolas de suas respectivas redes.

Hoje, o PROINFO investe na formação continuada de professores e técnicos

dos NTEs por meio das novas tecnologias, ou seja, ensino à distância, lista de

discussões, eventos para troca de experiências e discussão de problemas e

alternativas, cursos de pós-graduação lato sensu e cursos de capacitação. São

inúmeros programas, com parcerias com universidades, outros países, entre os quais:

a) Webeuc -  fórum sobre as novas tecnologias na educação, que visa

ao intercâmbio entre as experiências desenvolvidas na França e no

Brasil, de modo a favorecer contatos e estimular a elaboração de

projetos comuns;

b) E-proinfo – ambiente virtual de aprendizagem on-line, que propicia a

formação continuada de professores por meio de cursos de ensino a

distância. A página permite inscrição em cursos e acompanhamento

dos que estão em andamento. Entre os cursos em andamento

encontram-se: Informática na Educação (LEC); Escola, Conectividade

e Sociedade da Informação (LEC);  Criando Comunidades de

Aprendizagem – Tocantins (LEC); Projeto de Gestão-Formadores

(CED-PUC-SP);

c) Projeto OEA- envolve vários países e visa a garantir o acesso à

informação, aos recursos digitalizados e ao intercâmbio educativo

orientado à incorporação de novas metodologias de formação e

capacitação de professores, administradores e comunidade escolar,
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visando à construção da mudança na escola;

d) RIVED- Red Internacional de Educación -  amplo projeto que usa a

tecnologia atual para melhorar o ensino das ciências e das

matemáticas nas escolas secundárias (ensino médio). Na primeira

fase encontram-se envolvidos: Brasil, Colômbia e Venezuela.

Quanto às políticas públicas desenvolvidas pelo Governo do Estado de Mato

Grosso do Sul, observam-se no âmbito dos documentos e dos preceitos defendidos,

perspectivas críticas sobre a forma de introdução das novas tecnologias nas

escolas. Ocorre que tal preocupação deve ser, necessariamente, atrelada à

formação dos professores, coordenadores dos laboratórios e representantes dos

NTEs.  É nesse aspecto, bastante importante para a concretização das políticas,

que ocorrem problemas: a) ausência de programas que favoreçam a formação

docente em serviço; b) ausência de recursos específicos para a compra de

softwares e desenvolvimento dos específicos por parte de professores sobre

aspectos regionais/locais; c) recursos humanos e materiais insuficientes para a

gestão do NTE de Campo Grande; d) falta de verbas para a manutenção dos

laboratórios pelas escolas.

A ausência de programas para a formação de docentes em serviço, reflete

o pequeno grau de articulação entre os níveis do sistema de ensino, pois se

houvesse a articulação entre Instituições de Ensino Superior, por meio de seus

cursos de licenciatura, com as escolas, poderia ocorrer o deslocamento dos

professores para cursos, sem perda de conteúdos e carga horária, ou seja, sem

prejuízos ao ensino. Hoje, os cursos de capacitação são oferecidos em períodos

de férias ou contando com horários disponíveis de professores que, em sua

expressiva maioria, trabalham dois ou três períodos, nem sempre na mesma escola.

A falta de recursos específicos para compra e desenvolvimento de

softwares  traz restrições ao ensino, pois, embora os softwares educativos tenham

limitações estruturais, dadas por sua base matemática que não permite graus

mais acentuados de interação, possibilitam a aquisição de conteúdos conceituais

e factuais9, muito importantes ao desenvolvimento do educando.

9 Sobre a tipologia dos conteúdos ver: ZABALA (1998).
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A verba restrita destinada ao NTE de Campo Grande gera dificuldades na

realização da formação continuada de professores e a falta de autonomia para o

desenvolvimento de ações. Os ônus recaem sobre a formação continuada de docentes

e mais uma vez sobre a escola, professores e alunos,  pois o desenvolvimento da

maioria das atividades depende da contrapartida financeira deles. A pequena

quantidade de técnicos (7), para atender as sete escolas inseridas no PROINFO e

todas as demais escolas da rede estadual, gera demora na solução de problemas e

desestimula a proposição e desenvolvimento de ações e projetos na área.

A sobrecarga existente dos NTEs para a manutenção de uma série de

serviços com verba bastante reduzida, se repete na escola que tem que manter

o laboratório funcionando sem receber verba para manutenção. O recurso tem

de ser captado com promoções da comunidade escolar e, às vezes, a escola

não pode trabalhar a informatização como prioridade, já que as necessidades

são muitas e a obtenção de recursos, embora tenha avançado muito com a

descentralização, por intermédio do Plano de Desenvolvimento Escolar (PDE),

ainda não supre as demandas.

Outro aspecto a ser considerado é a diferença acentuada entre o

crescimento das “salas de informática”, na rede municipal de ensino, e a expansão

dos laboratórios de informática, na rede estadual de ensino.

A rede municipal de ensino possui cinco escolas inseridas no Programa,

em  Campo Grande, mas desenvolve ações visando à informatização completa

da rede, como se observa nas explicações de Feitosa et al.( 2000):
O Núcleo Municipal de Tecnologia Educacional (NMTE) da cidade de
Campo Grande,MS, tem como objetivos: implantar e implementar as
salas de informática ou unidades móveis em todas as escolas urbanas
e rurais, visando [...].
A implementação do Projeto Salas de Informática contará com 216
professores que coordenarão as salas de informática para aporte aos
professores de sala de aula. Numa primeira fase(já concluída) foram
implantadas 29 salas de informática com um total de 478 computadores,
atendendo a 24.720 alunos. Numa segunda fase, implantou-se 22 salas
de informática com  370 computadores, atendendo a 15.425 alunos(em
fase de finalização). Numa terceira fase, estão previstos a construção e
instalação de 28 salas de informática com 529 computadores, atendendo
a 16.703 alunos. Finalmente, na quarta e última fase estão previstos a
aquisição e instalação de uma unidade móvel com 15 computadores
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para atendimento às escolas da zona rural, o que deverá acontecer no
segundo semestre do ano 2000.

As previsões postas em 2000 foram concretizadas, com a implantação

de salas de Informática em  83 escolas desta rede, sendo 76 na área urbana e 7

na área rural.

Embora a comparação seja de natureza quantitativa, devem-se investigar

as estratégias usadas pelo município para a expansão que é apenas o primeiro

passo para a implementação da informatização no ensino - as quais não são

desenvolvidas pelo governo do Estado.

O caminho trilhado pelo Ministério de Educação vem oferecendo resultados

animadores e deveria ser observado também pelo Governo do Estado de Mato Grosso

do Sul, adotando-se o estabelecimento de redes de cooperação, entre órgãos

públicos, da iniciativa privada e de diferentes graus de ensino; a definição clara de

programas, com metas, ações e estratégias para implementação da informatização

das escolas; a criação de um fundo para destinação de recursos voltados ao acesso

das novas tecnologias para educandos da rede estadual de ensino.

Se o Governo Popular de Mato Grosso do Sul compreende como meta

principal a minimização das desigualdades sociais, deve estabelecer programas

sérios que evitem a “divisão digital”, que já traz hoje e trará num futuro próximo,

sérios prejuízos ao crescimento econômico do estado e à possibilidade de emprego

e dignidade por parte das camadas menos favorecidas de sua população.

5.2 As aulas ministradas nos laboratórios de informática

A estrutura física dos laboratórios cumpre razoavelmente os dados indicados

nos projetos de informatização, com a adaptação das salas e presença de quinze

computadores para uso dos alunos, já ressalvada a exceção da Escola E1.

A relação computador/aluno deixa a desejar se observada a necessidade

da alfabetização informática (PONTE, 2000), em que o domínio do aluno para as

ações básicas requer proximidade com a máquina e uso mais particular.  Mas

não é inadequada para as atividades em pequenos grupos; ao contrário, quando

bem geridas acentuam qualidades necessárias ao homem contemporâneo.  O

dado a ser salientado é que em razão da classe socioeconômica indicada nos
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projetos e nos próprios depoimentos dos alunos, boa parte deles tem contato

com o computador recentemente e na escola. O que não é diferente para os

professores. Assim, é necessário organizar, gradativamente, as aprendizagens

a serem desenvolvidas no laboratório, de modo que todos possam, dirimidas as

dificuldades básicas, usar o computador como meio de processamento de

informações e construção do conhecimento.

O aspecto que mais requer atenção, porém, é o da organização do trabalho

docente. Não há problemas de disciplina no laboratório, nem atritos substanciais

entre professores e alunos e entre alunos; as ações desenvolvidas são bem vistas

por todos, apontando-se, inclusive, o caráter motivador dessas aulas. Mas o que

fizeram os professores observados em relação à organização da aula? Deram

seqüência às atividades desenvolvidas em sala de aula,  partindo ou não de projetos,

e usaram os editores de texto e/ou imagens para a transcrição de dados, ou melhoria

dos aspectos gráficos de apresentações a serem feitas em sala. Não houve, durante

a proposição das atividades, conflitos cognitivos substanciais que dependessem

do uso do computador para serem processados. Tudo que foi feito nos laboratórios

poderia ser feito em sala de aula com outros recursos. Pode-se pensar a princípio

que isso caracterizaria o uso da computação como ferramenta, mas deve-se

observar que, na classificação de Ponte ( 2000), a ferramenta computacional requer

uso criativo, geralmente atrelado a projetos de ensino, voltados à autonomia

intelectual e ao processamento crítico das informações.

A análise das tendências pedagógicas presentes nas aulas torna-se

superficial na medida em que não houve condições de se tomar uma seqüência

completa de aulas e as observações foram restritas às ações nos laboratórios.

Uma avaliação dessa natureza iria requerer essencialmente a clareza de como o

professor media o conhecimento, como estabelece desafios aos alunos, quais

seus preceitos ao discutir idéias lançadas em sala.

 As ferramentas disponíveis no ambiente computacional podem, operar

mudanças na aula, em sua melhoria qualitativa, se, ao organizar a aula, ou as

seqüências didáticas, o professor, com clareza de sua opção teórico-metodológica,

observar aspectos relevantes para o surgimento de desafios cognitivos e não de

atividades repetitivas. A interatividade propiciada pelos recursos computacionais
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deve ser bem dosada, para que os efeitos sejam positivos e desejáveis de inserção

ativa e crítica do aluno no meio contemporâneo. Considerando-se, no entanto, as

ressalvas postas por Moran (2000) para processamento das informações

multimídias, que levam a atuações rápidas e fluídas, descontextualizadas,  mas

que não limitam o processamento hipertextual, ou seja, aquele que possibilita a

“[...]construção lógica, coerente, sem seguir uma única trilha previsível, seqüencial,

mas que vai se ramificando em diversas trilhas possíveis” (MORAN, 2000, p. 19).

A primeira forma é dada pelos múltiplos recursos da computação, e a segunda,

pela leitura, interpretação, análise e produção textuais.

Em um cenário em que a comunicação torna-se difícil pela ausência da

interpretação mais aprofundada, como se observou no desastroso resultado do

teste do PISA para o Brasil (INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS

EDUCACIONAIS, 2002), o uso predominante da linguagem multimídica  será tão

danoso, como sua ausência.  Assim, o desafio das escolas não é introduzir

computadores nas escolas, mas em como sanar problemas relativos à qualidade

do ensino regular e à formação inicial e continuada dos professores.  Resolvido o

problema do acesso à escola, evidente nos recentes dados do Instituto Brasileiro

de Geografia e Estatística (2002) devem ser contornados os outros eixos: a

permanência, a terminalidade e o ensino de qualidade para todos.

O fracasso escolar ainda é bastante expressivo e ganha contornos mais

graves quando mascarado por aprovações automáticas, sem a construção dos

conhecimentos compatíveis com o nível cursado.

Nas estatísticas, a educação melhorou,  o índice de aprovações é superior

ao de reprovações. Em Campo Grande, MS, observam-se em 1999, no ensino

fundamental, 82,2% de aprovados; 10,6% de reprovados e 7,2 % de evadidos; e no

ensino médio, 72,1% de aprovados; 11,3% de reprovados e 16,6% de evadidos

(INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS, 2002). Mas

os indicadores de qualidade não são tão positivos; as habilidades básicas da leitura,

escrita e cálculo ainda estão longe de serem dominadas a contento pelos estudantes.

Na verdade, o desafio mais difícil talvez esteja em ter de se defrontar com

as duas questões em concomitância: como melhorar a qualidade de ensino e

como introduzir com qualidade o ensino informatizado nas escolas?
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Ressalva-se de que o mundo globalizado não pára, para que os atrasos e

reveses típicos dos países subdesenvolvidos sejam sanados, reforçando as

desigualdades e tirando oportunidades importantes para os educandos da rede

pública de ensino.

6 CONCLUSÕES

Observou-se no estudo sobre a introdução da informática nas escolas

inseridas no PROINFO em Campo Grande, MS, que:

a) não há alterações substanciais na organização do trabalho docente,

porque tal organização não se sustenta em bases teórico-

metodológicas claras e no domínio dos aspectos didático-pedagógicos;

b) as ações desenvolvidas nos laboratórios enquadram-se,

principalmente, em duas vertentes situadas por Ponte (2000): o uso

como “ferramenta” e como “alfabetização informática”, com ênfase

no último. Apesar das indicações explícitas de sua aplicação enquanto

ferramenta (nos projetos de informatização das escolas e do Estado),

as ações realizadas abrangem apenas o uso de editores de textos e

de imagens. Os alunos aprendem a usar os editores e realizam as

tarefas propostas para diferentes disciplinas, que não requeriam,

essencialmente, o uso da informática;

c) não são lançados desafios cognitivos importantes mediados pela

informática, ou seja, realizados a partir do uso crítico e desafiador de

softwares, da Internet ou mesmo dos programas do Office;

d) há estímulo na realização das tarefas, as atividades possuem aprovação

de todos os segmentos da comunidade escolar, mas ainda não há a

adesão significativa dos professores, para o uso dos laboratórios.

e) as políticas públicas à informática educativa e à formação continuada

de professores deixam a desejar, pois contam com esforços isolados

das escolas, ou dos profissionais envolvidos, mas sem oferecerem

ações e programas com as condições adequadas para a participação

efetiva dos docentes.
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